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— Порошенко до ручки страну довел — все
разворовал! У моей соседки знакомые в Нацбанке
работают. Говорят, что когда он пришел —
хранилище битком было деньгами набито.
А сейчас — хоть шаром покати. Даже стеллажи,
на которых ящики с деньгами стояли, и те вынесли.
Не поверите — мелочь и ту лопатами повыгребали,
а потом еще и веничком замели! — репетує жінка
з каштановим каре років 50-ти
а
календарі
—
22 квітня 2019 року,
на годиннику —
7.30. Ми стоїмо на сходах
Дарницької районної поліклініки Києва. Сьогодні
у тата контрольний аналіз
крові — тож я прийшов
раніше зайняти чергу,
а він має підійти ближче
до восьмої.
Натовп під поліклінікою
збільшується з кожною хвилиною. Голоси «за Порошенка» теж чути, але їх набагато
менше і вони значно тихіші.

Н

за тиждень після
« Аінавгурації
за одну
Навіть найзапекліші опоненти віддають належне бійцівським якостям «Пороха».

ДЯКУЄМО, ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ,
ЗА 5 УКРАЇНСЬКИХ РОКІВ!
Вони були вкрай складними для нашої держави,
воєнними. Але це були історичні роки
І Петро Порошенко, очоливши країну, яка
стояла над прірвою, точно не вляпався
в історію, а увійшов у неї. Увійшов
як найкращий президент у період
з 1991 по 2019 рік
ак само з честю та гідністю, після відкритих
виборів, він покидає пост гаранта Конституції
та Головнокомандувача. Петро Олексійович
привітав свого конкурента Володимира Зеленського з перемогою і пообіцяв допомагати йому в усіх
ділах, які будуть зміцнювати Україну.

Т

А конкретні справи, зроблені та започатковані за керівництва Петра Порошенка, дадуть плоди,
якими користуватимемось і ми, і наші нащадки. Головне — Україна вистояла і збереглась.
Фундамент є. Стіни та дах обов’язково зведемо!

Порошенко, очоливши країну, яка
« Петро
стояла над прірвою, точно не вляпався
в історію, а увійшов у неї. Україна
вистояла і збереглась!

»

Тож спасибі, Петре Олексійовичу, за...
l ...армію, яка стає сильнішою;
l ...вітання «Слава Україні! Героям слава!» у війську
та новий марш армії «Зродились ми великої години», який був гімном українських націоналістів,
за нові українські ракети та інше озброєння,
l ...Томос;
l ...відродження українського кіно і української
мови на радіо і телебаченні;
l ...курс України в НАТО та ЄС, закріплений у Конституції;
l ...те, що тримали антимосковську коаліцію
у світі;
l ...безвіз;

l ...децентралізацію та нові громади;
l ...нові дороги і Дорожній фонд;
l ...декомунізацію;
l ...що «взули» Росію у Стокгольмському суді
на мільярди доларів;
l ...систему держзакупівель ProZorro;
l ...«Нову українську школу» та Інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими потребами;
l ...додаткову допомогу багатодітним сім’ям;
l ...вільні і відкриті вибори, які утвердили демократію;
l ...і за те, що будували Україну, а не Хахляндію!

Найцікавіше про хід другого туру президентських виборів читайте на с. 2,

6, 7

»

гривню даватимуть
не менше п’яти
«баксів»!

»

Тон і настрій задають
інші:
— А я вот слушала Зеленского по «1+1»: пообещал каждому пенсионеру
обеспечить
качественную
медицину
—
очередей
не будет, лекарства будут
бесплатные.., — розповідає
жінка років під 80.
— И войну эту пора кончать, нечего нам с русскими делить! Дружно нужно
жить — как раньше жили!
А Вова молодой, команда
у него хорошая — у них все
получится! — це вже розмірковування вголос 60-річного
чоловіка з ціпком.
— Да если б еще было
чем воевать… Там же наши
пареньки, бедные, в шлепанцах голодные сидят в окопах! — це вже слова ще однієї пані передпенсійного віку.
— Но теперь этого вороватого кондитера точно
посадят — в одну клетку
со свинарчуками! — кричить
підтягнутий чоловік років
на 10 старший за мене.
Я ж з усіх сил намагаюся абстрагуватися. Мені є
про що думати — як от про
татове здоров’я. Проте
за десять до восьмої мій терпець таки уривається. «Вмикаю» свій «радійний» голос
і починаю:
— А ви знаєте, я сьогодні із самісінького ранку
теж неначе заново на світ

народився. Вийшов із під’їзду — а трава помітно зеленіша, ніж була учора. Сонечко
привітніше усміхається. Вулиці чистішими стали. Навіть
вороння наше київське —
і те соловейком затьохкало!
А за якихось півгодини відкриються обмінники. І ось
побачите: замість вчорашніх
27 за долар — буде 25. А позавтрому — 23. А за тиждень
після інавгурації за одну
гривню даватимуть не менше п’яти «баксів»!
І про медицину для пенсіонерів то ви ще не дослухали, певно, до кінця. Бо ж
не тільки ліки безплатними
будуть — кожному пенсіонеру виділять персонального таксиста, який возитиме
його в поліклініку — і не тільки туди. Куди треба — туди й
возитиме! А як ви праві з цим
недолугим
«шоколадним
зайцем»! Яку квітучу країну
одержав навесні 2014-го
і до чого довів її за п’ять років…
І з війною маєте рацію —
ми всі вже від неї втомилися
і хочемо миру. А до нього
ведуть лише дві дороги: капітуляція і перемога. І хай
не наговорюють на Зеленського — він зроду не стане
на коліна і не здасть те, за що
вже шостий рік ллється кров
наших хлопців. Він приведе
нас таки до перемоги. Бо
«худрук» на посаді Верховного Головнокомандувача —
це таки сила!
І я дуже хочу за півроку з усіма вами зустрітися.
Але не тут, під поліклінікою.
А на Хрещатику — на параді
з нагоди тієї самої Перемоги — якраз до Покрови ще є час
дійти до Москви. Відкоркуємо
шампанське, і я в кожного з вас
перепрошу за себе і за усіх тих
25% телепнів, які так помилялися щодо Зе 21 квітня…
На цьому замовкаю.
До восьмої ще хвилин п’ятьшість, проте всі мовчать…
Аж ось двері медустанови відчиняються. Люди
заходять в приміщення —
здавати аналізи і починати
нове щасливе життя.
До мене ж вже всередині
підходить літній чоловік:
— Щенок бандеровский!
Но ты таки прав… n
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n Політична кухня

УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ БАЧИТИ СВОЇМ ЛІДЕРОМ
ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Перед чарами шоумена не встояли всі регіони держави, за винятком Львівщини
та закордонного округу, де більшість здобув чинний Президент Петро Порошенко
Фото pravda.com.ua.

Василь УЛІЦЬКИЙ

Зеленський
« Володимир
на запитання про те, як

ЗАКАРПАТТЯ ГОЛОСУЄ,
ЯК ЛУГАНЩИНА,
А ВОЛИНЬ — ЯК КИЇВ

Після підрахунку 99,62%
протоколів Володимир Зеленський набирає 73,22% голосів,
Петро Порошенко — 24,46%.
Найбільший процент учорашній
комік здобув у південно–східних областях, де рекордсменом
є Луганщина — 89% голосів виборців. Загалом 12 областей,
включаючи і найзахіднішу — Закарпатську, дали Зеленському
понад 80%.
Менше 65% лідер перегонів
отримав у трьох галицьких областях (Львівській, Тернопільській та Івано–Франківській),
двох волинських (Волинській
та Рівненській), на Поділлі (Вінницькій) та у Києві.
Явка у другому турі становила 61,37 %, а це дещо менше,
ніж у першому — 62,8%. Якщо
порівнювати з президентськими виборами у 2014 році, то
суттєво збільшилась активність
виборців на Південному Сході
та у Центрі країни. А антирекорд з відвідування дільниць
поставило Закарпаття — вибори там зацікавили лише 47% з
тих, хто має право голосу.
НОВООБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
ОБІЦЯЄ РОЗВ’ЯЗАТИ ВІЙНУ
— ІНФОРМАЦІЙНУ

Прихильники Петра Порошенка до його заслуг можуть
записати і останні вибори, які
були добре організованими
та конкурентними. У багатьох
державах колишнього СРСР,
в тому числі і в Росії, де неугодних кандидатів просто не
реєструють, про таке вже й
не мріють. Але уваги варте й
те, як Петро Порошенко прийняв свою поразку. Одразу
після оголошення результатів
екзит–полів він зателефонував Володимиру Зеленському,
привітав його з перемогою і
запропонував допомогу. Це
дуже важливий момент для

ном Трюдо та іншими. А прем’єр
Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Володимира Зеленського
українською мовою, яку кандидат сам почав вивчати лише нещодавно. Не оминули виборів в
Україні і наші вороги. З’явились
коментарі прем’єра Росії Дмитра Медведєва, екс–президента–злочинця Віктора Януковича і
навіть президента Чечні Рамзана
Кадирова, у якого Володимир
Зеленський просив вибачення за
свої жарти.

будуватиме відносини
з Росією, заявив, що
дотримуватиметься
Мінського формату
щодо Донбасу, але
участь у переговорах
братимуть уже нові
люди.

»

Ризикнули: зрозумілого і прогнозованого Порошенка проміняли на цілковитого новачка
в політиці і управлінні державою.

утвердження політичної культури в Україні.
Президент знайшов у собі
сили навіть на жарти. «Я готовий передати йому (Зеленському. — Ред.) всю мережу міжнародної підтримки України, всю
мережу, яку ми так дбайливо
вибудовували роками. І це і є
та реальна «сітка», а не там, де
нас безпідставно звинувачували опоненти (Порошенку дорікали у нібито «сітці» із підкупу
виборців. — Ред.)», — заявив
глава держави у виступі після
закінчення голосування.
Петро Порошенко також
сказав, що хоч у наступному
місяці піде зі свого кабінету на
Банковій, але не піде з політики,
а захищатиме здобутки України
останніх років. І ще одна важлива теза від глави держави: він
заявив, що буде «щасливим і
гордим» підписати Закон про
українську мову, якщо його прийме Верховна Рада. Очікується,
що за цей знаковий документ
депутати остаточно голосува-

тимуть у четвер, 25 квітня. Було
б чудово, якби Петро Порошенко поставив саме таку крапку у
своєму президентстві.
Тим часом Володимир Зеленський уже приймає вітання від лі-

дерів світу. Без п’яти хвилин президент України мав розмову із
президентами США Дональдом
Трампом, Франції Еммануелем
Макроном, Польщі Анджеєм Дудою, прем’єром Канади Джасті-

Сам Зеленський на запитання про те, як будуватиме
відносини з Росією, заявив,
що дотримуватиметься Мінського формату щодо Донбасу,
але участь у переговорах братимуть уже нові люди. Також
він розповів, що його команда
готує «потужну інформаційну
війну», щоб закінчити бойові
дії на Сході. А щодо допомоги
від Петра Порошенка, то Володимир Зеленський заявив, що
не відкидає цього. «Якщо вона
(допомога. — Ред.) мені знадобиться, я обов’язково йому
зателефоную. Чому ні?» — сказав він.

n Коментарі
Ірина БЕКЕШКІНА,
директор фонду «Демократичні ініціативи», вважає, що
висока підтримка кандидата
Володимира Зеленського на
виборах не свідчить про єднання
країни:
«Насправді — це ілюзія об’єднання. Кожен
у Зеленського вкладає свої мрії, свої побажання. Серед його виборців 37% — за членство в
НАТО, 33% — за нейтральний статус і 6% — за
військовий союз із Росією. Тому я б не сказала,
що це об’єднання стабільне і надійне. Хочу продовжити, що об’єднало країну оце «так далі жити
не можна». Таке бажання — це певний вирок політичній системі, політичній еліті. Об’єднало, так
би мовити, заперечення існуючого. А що стосується позитивної майбутньої програми, то тут
скоріше Україна лишилась роз’єднаною».

21 день лише на воді, без їжі, прожив народний депутат
із Рівного Юрій Вознюк. Таке голодування політик називає лікувальним. А практикує його вже 9 літ, поступово збільшуючи тривалість
відмови від їжі. Першого року він голодував усього три дні. Другого – 7,
далі – 10, 14, 17, 20, і останні чотири парламентар не їсть по 21 дню. За
цей час майже не хворіє. Пан Юрій каже, що це – панацея від онкозахворювань, бо організм «з’їдає» ушкоджені клітини.

Олексій ГАРАНЬ,
історик–міжнародник, політолог, викладач, закликав не
впадати у відчай тих, хто побоюється ймовірного проросійського реваншу в Україні у зв’язку із перемогою Володимира Зеленського:
«Бувало й важче. Уявіть настрої тих, хто змушений був емігрувати на чужину після поразки
Української революції, тих, хто сидів у криївці
без зв’язку із близькими та рідними, а багато
з тих, хто лишився, — просто не вижив. Їм тоді
було важче, ніж нам, але віра і невтомна боротьба дала результати. Скоро Великдень. Як колись казали в діаспорі за часів СРСР, «Христос
воскрес — воскресне й Україна». Студентам я
кажу: «Була у нас вулиця Комінтерну, а тепер —
вулиця Петлюри». І де тепер той Комінтерн? А
незалежна Україна є і буде». n

20-річний син локачинського селищного голови Артем Іус,
який у ніч на 6 квітня отримав 13 ножових поранень, помер у
столичній лікарні. У зв’язку з численними ранами він втратив багато крові.
Хлопець навчався на третьому курсі Національного авіаційного університету.
Лікарі довго боролися за його життя, зробили півдесятка операцій, але юнак
мав проблеми зі згортанням крові. Благодійники збирали йому кошти на дороговартісні препарати. Співчуваємо родині з приводу непоправної втрати.

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!
Великодні пряникові композиції
від Галини Лосєвої

Фото flowersadvice.com.

24 КВІТНЯ

Фото з домашнього архіву Галини ЛОСЄВОЇ.

Катерина ЗУБЧУК

25 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.03, захід — 20.31, тривалість дня — 14.28).
Місяць у Козерозі. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Давид, Іван, Анфіса, Афанасія,
Зенон, Василь, Сергій, Матвій.

Коли спаде передвиборча
хвиля ненависті й злості?

Оксана КРАВЧЕНКО

Матушка Галина проводить майстер-клас у Боратинській школі.

Із цієї землі намагались вирвати серце…

Фото зі сторінки у «Фейсбуці» Олександра РУЖИЛА.

Гортаючи зранку сторінку
у «Фейсбуці», ми часто
бачимо те, про що потрошки
забуваємо, бо прокинулися
сьогодні у мирному місті.
Черговий пост військового
капелана з Маневиччини
Олександра Ружила розпочав
мій день і нагадав про інший
світ

На тролейбусній зупинці біля Центрального
ринку Луцька минулого тижня була свідком передвиборчих «дебатів» літніх жінок. Одну з них
упізнала. Людмилу Філіпович раніше бачила на
Театральному майдані. З плакатом у руках 79–річна лучанка агітувала проти Володимира Зеленського. Потім у ЗМІ з’явилася інформація, що жінку побили. Синець на обличчі пані Людмили добре
видно навіть здалеку. «Провчили — і правильно»,
— стиха зловтішався хтось збоку. Інші зашипіли
одночасно: і пенсії малі, і субсидії, і злидні обсіли...
Хоча на вигляд жінки були зовсім не бідовими,
якщо порівнювати їхні вагові категорії з худенькою
постаттю Людмили Філіпович, і поверталася вони
з ринку з чималими клунками. Бабуся взялася
пояснювати свою позицію, чим викликала шквал
злості, образ на свою адресу. Дійшло до непристойних жестів — крутили перед людиною поважного віку пальцем біля скроні.
Час усе розставить на свої місця. Але в будь–
якій ситуації мусимо поводитися гідно, пам’ятати
правила доброго тону. Люди, котрі мають мужність обстоювати свою позицію, заслуговують поваги. Тільки взаєморозуміння і шанобливе ставлення одне до одного, незалежно від політичних
ам вистояти.
уподобань і симпатій, допоможе нам

n Погода

Гарний день починається
ається
з гарних новин про погоду

Людмила ВЛАСЮК

Вони важливі — ті, які справді
роблять реальні кроки для підтримки хлопців на фронті та країни загалом, і хто фіксує ці моменти історії.
Дивлячись на цю світлину, хочеться
сказати просто: проймає. Намагатимусь передати її так, як бачу з монітора свого ноутбука.
…Там теж ранок, вкритий туманом, а вечори залиті багряним
сонячним світлом. Десь вдалині
цвітуть дерева, поруч цвірінькає
пташка, для якої гуркіт вибухів, як
шум весняної грози. Бо гримить
уже шостий рік. Крізь пожовклу суху
траву пробиваються перші паростки свіжої зелені. Це було б звичайне
поле в донецьких краях, якби не ота
вивернута чорна земля, з якої, здавалося б, намагались вирвати сер-

Сонце (схід — 6.05, захід — 20.30, тривалість дня — 14.25).
Місяць у Стільці, Козерозі. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Антип, Яків, Мартин, Юхим,
Іван, Тихін, Харитон, Каленик.

Останні кілька тижнів напруга в суспільстві
зашкалювала. Воно й зрозуміло —
вирішувалася доля держави. Кожен
має право на свою думку і намагався її
обстояти. Тільки при цьому багато хто
виходив за межі моралі й людяності

Вони тішать око витонченістю малюнка, і, звичайно,
це ще й смакота

Про матушку Галину, яка з отцем Олександром 23 роки тому після закінчення Волинської духовної семінарії
УПЦ КП приїхала в Нові Червища Камінь–Каширського району, наша газета вже розповідала. Ця жінка з регентською освітою стала в поліському селі своєрідним
центром культурного життя. Свого часу пані Галина зацікавилася одним із найдавніших народних ремесел —
соломоплетінням, взяла уроки в заслуженого майстра
народної творчості Марії Кравчук, яка живе у селі Купичів
Турійського району, стала виготовляти дідухи — символи
врожаю, добробуту. А рік тому матушка Галина зацікавилася розписом пряників. Як людина цілеспрямована й
допитлива, з допомогою інтернету закінчила відповідні
курси і вже порадувала не однією чудовою композицією. Нещодавно до Великодня вона провела з допомогою
організаторів — класного керівника 7–А класу Людмили
Павліхи та голови батьківського комітету Ольги Сцьольної — перший майстер–клас із розпису пряників у Боратинській загальноосвітній школі Луцького району. Приїхала зі своїми вже готовими смаколиками, глазур’ю і дала
можливість підліткам повчитися такому виду мистецтва.
І, може, хтось із них настільки цим зацікавиться, що згодом освоїть це ремесло й скаже, як і Галина Лосєва: «Яка
це класна справа!»
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«Це після артобстрілу. Молімося…» — капелан Олександр Ружило поділився світлиною.

це. Такий вигляд має війна. Вражає
і підпис Олександра, доволі простий
і глибокий за змістом: «Це після артобстрілу… Молімося…»
Там, де щодня стріляють, потреба молитви особлива. На іншій
світлині бачу унікальний іконостас:
у ящику з–під набоїв — маленькі
іконки, хрестики. А поруч — хвіст від

міни. Це гірке сьогодення, яке ми
спостерігаємо лише у соціальних
мережах. На фронтовій Донеччині лише у хвилини тиші на буржуйці
довго гріється закопчений чайник,
а хлопці, очікуючи гарячий напій,
гортають повільно стрічку і діляться
з нами своїми фотоспогадами про
війну.

У Велику Середу християни згадують
дві події: покаяння блудної жінки, котра
дорогоцінним миром омила ноги Господові, і
задум злочестивого Юди, який зрадив свого
Вчителя. Також 24 квітня вшановується
пам’ять святого мученика Антипа —
єпископа Пергамо–Асійського. У народі
казали: «Антип без води — засіки без зерна»
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Алли Адамської, 24, 25 квітня — мінлива хмарність, без
опадів. Вітер південно–східний, 7—12 метрів за
секунду, місцями пориви 15—20. Температура повітря вночі — 3—8, вдень — 15—20 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 24 квітня було 1968 року — «плюс» 27,
найхолодніше — 1988–го — «мінус» 3 градуси.
У Рівному 24 квітня — мінлива хмарність,
ітря —
без опадів. Температура повітря
6–16 градусів тепла. 25–го — соняч9 грано, температура повітря — 8–19
дусів із позначкою «плюс».
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

23 квітня 2019 Вівторок

Погляд

n Кримінал

Дезертирство «потягне»
на 10 літ ув’язнення

Андрій ЛЮБКА,
письменник
та перекладач

Майже
як на Майдані
Якщо в цієї ганебної виборчої кампанії
і є бодай один плюс, то він такий: за ці три
місяці ми мали чудову нагоду перевірити,
хто чого вартий. І я тут не тільки про
політиків, а передусім про друзів, знайомих,
оточення, френдів у соцмережах, різних
публічних осіб і так далі
иборча кампанія стала сканером, дуже
чітко показала слабкі й сильні сторони людей. Чесно кажучи, вони виявилися досить
передбачуваними. Мої уявлення про психологічні портрети знайомих підтвердилися з точністю на 90%.
І я хочу зараз зробити одну дуже дивну –
як на вибори – штуку: подякувати. Подякувати тим
людям, які виявилися гідними дружби й поваги.
Було б гарним риторичним прийомом додати сюди
зворот «з обох таборів», але такої потреби не маю,
бо серед моїх друзів абсолютна більшість належить
тільки до одного табору – проукраїнського.
І ці люди змогли переступити через якісь особисті роздратування, часом – партійну позицію, подекуди поставити під ризик свої кар’єрні перспективи,
але чітко й однозначно висловилися: ми за Україну.
Так, цього разу, у другому турі це означає прізвище Порошенка, але насправді нас його прізвище
не аж так цікавить.
Бо йдеться про людей, які на кожних виборах,
з року в рік ставлять на тих, що можуть забезпечити Україні більше незалежності й самобутності.
Сьогодні це одне прізвище, завтра буде інше. Без
зациклювання на комусь конкретному, бо справа –
важливіша.
Найцікавіше, що більшість із цих людей я знаю.
Я знав, хто продасться і побіжить шукати собі тепле
місце у новій владі – і не помилився. Знав, хто буде
відмовчуватися й ховати голову в пісок до моменту,
поки не стане зрозумілим прізвище переможця, –
і аж тоді підтримає фаворита. Знав, хто буде захлинатися від зловтіхи, коли в Україні знову почнуться
скрутні часи, – і вони вже потирають руки.
І я знав тих, що поставлять інтерес країни вище
партійних чи політичних поділів. Це завжди було
очевидно, а в ці тижні вкотре підтвердилося. Можливо, це свідчить про те, наскільки таких людей мало
в Україні – бо майже всіх знаєш в обличчя і на ім’я.
Але також було усвідомлення, що нас неймовірно
багато, що ми – потужна сила, адже за ними порядність, патріотизм, інтелект, самовідданість.
Тому в останні дні мене не покидає відчуття
братерства. Наче ми знову на Майдані – зійшлися
з різних політичних сторін і позицій, регіонів і бекґраундів, облишили свої справи й те, що може нас
розділяти, сконцентрувавшись на головній меті
– захистити Україну. Бо спочатку найголовніше –
зберегти державу, а вже потім ми між собою якось
розберемося.
Попри скрушний настрій, відчуття єдності з прекрасними людьми, сила нашого майданного братерства дають підстави дивитися в майбутнє з надією. Разом нас багато – і нас не подолати. З часу,
коли ми вперше кричали це гасло, змінилося дуже
багато, в тому числі й прізвище кандидата, але
не змінилися ми – бо я все ще бачу ті самі обличчя
однодумців навколо. Бачу простих, щирих, патріотичних людей, які перед лицем небезпеки знову
об’єднуються і стають на захист України.
За це відчуття нашої єдності я й хочу щиро сказати: дякую!
А ви як думаєте? Поділіться з нами:
43025, просп. Волі, 13, м. Луцьк або
volyn.nova@gmail.com. n
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www.volyn.com.ua

У «Газеті Волинь»
за 18 квітня ми
повідомляли про
те, що солдат
Артем Григоренко самовільно
овільно залишив
місце несення служби (йдеться про 14-ту окрему
механізовану бригаду, що дислокується у ВолодимиріВолинському). 20 квітня
ня завдяки вжитим заходам слідчими
теруправління Державного
ного бюро розслідувань міста Львова
спільно з військовим прокурором
рокурором та представниками
Рівненського зонального
ого відділу Військової служби правопорядку,
місцезнаходження солдата
лдата встановлено

Фото prom.ua.

Олена ВОЛИНЕЦЬ

троковик (проживає у селі
Новомар’ївка
Миколаївської області) перебував
у Радовичах Турійського району, що приблизно за 40 кілометрів
від
Володимира-Волинського.
Артема Григоренка затримано
згідно зі статтею 208 Кримінального
процесуального
кодексу
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України. При ньому виявлено автомат АКС (на фото), з яким він
покинув місце служби, а також
боєприпаси та багнет-ніж. Причини свого вчинку військовослужбовець пояснити не може.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, за інформацією відомства, повідомили
військовослужбовцю про підозру

у вчиненні правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство зі зброєю, вчинене
в умовах особливого періоду).
Вирішується питання щодо обрання солдатові запобіжного заходу.
У разі визнання військовослужбовця винним йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. n

n Точка зору

Чому навіть 6 гривень за проїзд
у Луцьку — це вкрай мало?
Скільки коштує проїзд
у маршрутках в обласному центрі
Волині? 5 гривень? Насправді давно
вже не 5. І це фактично ставить
на коліна всю транспортну сферу
міста
Уляна ПРИСТУПА

той час, коли середня довжина
маршруту в Луцьку (30,87 км) — одна
з найвищих в Україні, ціни на проїзд
у громадському транспорті залишаються
найнижчими. У багатьох містах нині переглядають тарифи на проїзд. У Львові давно платять 7 гривень. У Тернополі, Херсоні й
навіть сусідньому Рівному — 6. Через здорожчання пального в деяких обласних центрах запровадили так званий нічний тариф,
коли проїзд у маршрутках вартує 8 і навіть
14 (!) гривень.
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Усіх, хто прийшов на слухання, зустріли такими плакатами.

«Тільки популісти проти справедливого тарифу» — з такими гаслами вони прийшли
до чиновників.
АРГУМЕНТИ — ПРОСТІ:

популісти проти
« Тільки
справедливого тарифу.

»

У Луцьку теж назріло вкрай непопулярне, але просто життєво необхідне рішення підняти тариф на проїзд. Бо якщо
електротранспорт дотується з бюджету,
то маршрутники не отримують від держави
ні копійки і потерпають.
Саме вартість проїзду обговорювали
під час громадських слухань, що відбулися 18 квітня і були організовані луцькою
владою. Усіх, хто прийшов на слухання, зустрічали люди з плакатами. То водії міських
маршруток, у яких терпіння — на межі.
«Вимагаємо припинити знищення
транспортного сполучення у Луцьку!»,

1. Торік вартість проїзду в маршрутках
підняли до 5 гривень. Станом на травень
2018 року середня роздрібна ціна дизельного пального в Україні була 26,99 грн/літр
(у тариф 5 грн тим часом заклали вартість
пального на рівні 23 грн). Станом на грудень
2018 року його ціна зросла на 3,46 грн/літр
(до 30,45 грн/літр). І це ще не межа.
2. Ріст прямих витрат на заробітну плату працівникам транспортної сфери сягнув
40%. Перевізники змушені платити людям
більшу зарплату, ніж та, яка закладена в тарифі (це 5 тисяч 546 гривень), бо інакше
вони просто відмовляються працювати
і їдуть в Польщу на заробітки.
3. Витрати на мастила, шини, акумулятори, технічне обслуговування та ремонт
техніки теж зросли.
Не враховувати ці всі цифри — це по-

рушувати закон, який вимагає, аби тарифи переглядали щоразу, коли змінюються
умови надання транспортних послуг. Але
навіть 6 гривень нині мало для того, щоб
покрити всі витрати, наголосив директор
АТП 10701 Сергій Дьомін, котрий під час
слухань говорив від імені усіх перевізників
міста.
«Наші розрахунки передбачають набагато вищий тариф. Три основні фактори,
які на нього впливають: вартість пального,
амортизаційні нарахування і зарплата. Торік після запровадження тарифу 5 гривень
через 2 місяці вартість пального помітно
перевищила ту ціну, що була закладена. Через що всі перевізники понесли значні збитки! Щодо зарплати водія, то сьогодні закладається 7,5 тисячі гривень, але нині навіть
за такі гроші переважна більшість не бажає
працювати», — каже Сергій Дьомін.
Аргументів, які були б не на користь перевізників та підняття тарифу хоча б до мінімально життєздатного рівня, — не було. Бо
їх і нема. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Із перших вуст

«З усіх іноземних інвестицій, які торік
надійшли на Волинь, 88% осіло
в Нововолинську»
Фото прес-служби Нововолинської міської ради.

В ексклюзивному інтерв’ю Нововолинський міський голова
Віктор Сапожніков (на фото) розповідає, що йому не подобається
у господарці, як готуються до ювілею шахтарського міста, чи має
політичні амбіції на найближчу перспективу
Алла ЛІСОВА

«БОЯТЬСЯ, ЩОБ Я НЕ
ПОДАВСЯ У НАРДЕПИ, ТОМУ
Й ТАКІ «РЕЙТИНГИ»

–В

ікторе Борисовичу, з огляду на великий ажіотаж
навколо президентських
виборів, ви хотіли б стати главою
держави або народним депутатом,
адже деякі ЗМІ навіть опублікували рейтинг імовірних кандидатів
по 19-му виборчому округу, серед
яких є і ви?
— Президентом — ні! Тому, що
я не маю відповідного досвіду роботи
на міжнародному рівні й усвідомлюю
ту відповідальність, яка лягає на плечі
людини, котра ним стає. Не реалізувати обіцяне, не оправдати очікування людей — це для мене найгірше.
Щодо депутатства, то дехто, мабуть,
не хотів би, щоб я балотувався, тому
«зробив» відповідні «рейтинги». Видно, ті люди добре знають, що в разі
обрання у парламент я не бігав би
дворами, щоб зробити майданчики
та пісочниці, а займався б державотворенням. Адже працювати є над
чим. Наприклад, ми ще тримаємося
за Житловий кодекс радянської України, який конче потребує змін. Багато
говоримо про необхідність переймати досвід інших держав, але досі так
і не прийняли закон про муніципальну
поліцію. Водночас зменшуємо кількість працівників у правоохоронних
органах, що сьогодні неприпустимо.
Раніше в Нововолинську було понад
200 чоловік особового складу, тепер — менше сімдесяти. На жаль, останнім часом балотування у Верховну
Раду перетворюється в бізнес. Витрачаються великі кошти. Я їх не маю,
як і спонсорів, котрим потім треба
буде «відпрацьовувати».

«ВСІ ХОЧУТЬ ІЗ БЮДЖЕТУ
ЩОСЬ УЗЯТИ, АЛЕ ЙОГО
СПОЧАТКУ ТРЕБА ЧИМОСЬ
НАПОВНИТИ»

— Якби отримали достатньо
повноважень, що передовсім змінили б в міській господарці?
— Вона залежить від багатьох
чинників, зокрема й від фінансування. Всі дивляться в бік бюджету, аби
звідти щось узяти. Але його спочатку
треба наповнювати. І не лише податками, а й іншими надходженнями,
варто навчитися заробляти й самим.
Кілька років тому побував у Фінляндії, досвід якої для мене був дуже
цікавим, оскільки ця країна, як і наша,
тривалий час не мала своєї державності. Отож там багато місцевих бюджетів наповнюється за рахунок експлуатації комунального майна. Деякі
з них мають до 70% надходжень саме
звідти. А в нас навпаки — з бюджету
витрачаємо кошти на його утримання. І друге, що, безперечно, складніше, — змінити психологію людей
у ставленні до всього. Коли кожен
не усвідомить, що від нього залежить
багато, — доброго результату не бачити.
— Чи змінилося щось після
децентралізації, аби можна було
це втілювати в реальність?
— Шкода, що навіть ця реформа
не розв’язала руки керівникам на місцях, якщо враховувати, що всі реформи повинні робити не для «галочки»,
а для покращення життя громадян.
Повернімося знову ж таки до Фінляндії. Там, наприклад, без погодження
із союзом муніципалітетів (це те ж
саме, що Асоціація міст України) жоден законодавчий акт на рівні їхнього парламенту не є чинним. А в нас
навпаки: прийняли — і «кидають»
до виконання. Пільги по комуналці,
харчуванню дітей, пасажирських перевезеннях, профтехосвіті тощо —

сті. Маємо найвищу середню заробітну плату, щороку відкриваємо нові
виробництва. Прикро лише, що знову ж таки законодавча база не встигає за нашим життям. Платоспроможність людей загалом спадає,
особливо через підвищену вартість
комуналки. Тепер ще й кажуть, що
встановлювати тарифи на тепло треба на місцях, а не в НКРЕ, як було
раніше. Але скажіть, хто встановлює
ціну на газ, електроенергію, які є основою формування тарифів? Хто затверджує мінімальну заробітну плату,
прожитковий мінімум? То чому мають
на місцях відповідати за те, що від
нас не залежить, і невдоволення людей спрямовувати на органи місцевої
влади?
«ПОСАДА МІСЬКОГО ГОЛОВИ
– ЦЕ НЕ ТРОН,
ЯКИЙ ПЕРЕДАЄТЬСЯ
У СПАДОК»

утримує
« Нововолинськ
лідерство з багатьох
напрямів в області.
Маємо найвищу
середню заробітну
плату, щороку
відкриваємо нові
виробництва...

»

забезпечуйте виконання. А де взяти
на це кошти — нікого не цікавить.
Ми ж, мовляв, фінансову базу вам
збільшили, зросли доходи. І не беруть до уваги те, що за цей час гривня
знезцінилася, видатків додалося. Це,
знаєте, як собаці зробити довшим повідок і відсунути миску….
— Та все ж деценталізація має
більше мінусів чи плюсів?

— Звичайно, плюсів більше. Загалом успішно відбулося об’єднання
громад, навколо чого розгорнулися
інші нові процеси. Але якщо позитивні зміни громадяни відчують на собі,
тоді вже можна ставити високу оцінку. Побачимо, як господарюватимемо
з 2020 року, коли з Києва перестануть
виділяти гроші на ОТГ. Чи не понизить
цей чинник спроможності громадян?
Побоювання небезпідставні, адже
в деяких об’єднаних громадах заробітна плата управлінського апарату становить сорок і навіть більше відсотків
від усіх надходжень. Це — нонсенс!
— Що вас найбільше втішає
і що найбільше непокоїть?
— Приємно, що Нововолинськ
утримує лідерство з багатьох напрямів в області. З усіх іноземних
інвестицій, які надійшли на Волинь
у 2018 році, 88 % осіло в нашому мі-

— Наступного року Нововолинськ відзначатиме 70-річний
ювілей? Чим здивуєте його жителів?
— Все, що робиться зараз у місті,
має одну мету: зробити життя в ньому більш комфортним і затишним.
І це робота не одного дня. Маємо,
звичайно, й амбітні плани до ювілею — впорядкувати міський стадіон,
де відбуватимуться основні масові
заходи. Загальна сума проекту —
21 мільйон гривень. А це — оновлення глядацьких трибун, ремонт стін,
сучасні бігові доріжки, реконструкція
дренажної системи тощо. До речі, будувався стадіон у 1950-х роках швидкими темпами до приїзду тодішнього
генерального секретаря компартії
Микити Хрущова…
— Небайдужі запитують, чи готуєте на своє місце правонаступника?
— Це не трон, який передається
у спадок. Незалежно від мого рішення, працюю на оновлення команди,
залучаючи молодих, розумних, ініціативних. Такими є мої заступники
Олександр Громик, Вікторія Магдисюк, начальник відділу будівництва, комунального господарства
і газифікації Богдан Миронюк та інші.
Чи буду сам балотуватися наступного разу — залежить від багатьох моментів, перераховувати які, думаю,
немає сенсу. Можу лише сказати:
коли не підведе здоров’я, не зникне
ентузіазм, бачитиму і відчуватиму
підтримку людей, тоді разом із ними
прийматиму рішення. n

n Пульс дня

ТРАГЕДІЯ У ВЕРБНУ НЕДІЛЮ
Позавчора о другій половині дня
на автодорозі у селі Крупа Луцького
району зіткнулися автомобіль
«Фольксваген Кадді» та рейсовий
автобус сполучення Луцьк–
Тернопіль
Віктор ГОМОЛЬ

оліцейські встановили, що водій
легковика, виїжджаючи на автотрасу Луцьк–Дубно, не надав перевагу в русі автобусу «Еталон». За кермом «Фольксвагена» перебував 59-річний
житель Луцька. Він, а також двоє пасажи-

П

рів цього транспортного засобу — 28-літня лучанка та її 7-річний син — загинули
на місці події, ще одного хлопчика віком
5 літ госпіталізували в реанімацію обласної дитячої клінічної лікарні. Постраждало
троє пасажирів рейсового автобуса, яких
доставлено в лікувальний заклад для обстеження та надання медичної допомоги.
Працює слідчо-оперативна група, вста
новлюються обставини аварії. Вирішується питання щодо внесення відомостей
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. n

РОДИНА ОТРУЇЛАСЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ
Це не перший випадок
у нинішньому році
в шахтарському місті
Роксолана ВИШНЕВИЧ

ещастя сталося минулої неділі
близько сьомої години ранку.
Постраждало п’ятеро осіб —
мешканці приватного будинку на вулиці Клима Савура. Після виклику
«швидкої» трьох із них — двоє дітей
(2005-го та 2010 року народження)
та 62-літню бабусю було госпіталізовано у Нововолинську центральну

Н

міську лікарню. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще двоє членів
сім’ї — дідусь і батько — від госпіталізації відмовилися. Попередня причина отруєння — порушення правил
безпеки під час пічного опалення.
Встановлено, що господарі запалили грубку, лягли спати, перекривши
перед тим димохід, щоб зберегти
тепло.
Нагадаємо, що наприкінці січня
в квартирі у мікрорайоні Шахтарському Нововолинська від отруєння продуктами згорання померла 35-літня
жінка і її півторарічний син. n

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ
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n Горохівський район

n Іваничівський район

Твоя поразка зветься Берестечком.
І його взяв Зеленський
Фото Олега КРИШТОФА.

У древньому
волинському містечку
чинний Президент
програв кандидатукоміку з різницею
у три відсотки,
а у співзвучному
з прізвищем лідера
перегонів селі Зелене
Горохівського району
таки взяв невеличку
гору
Олег КРИШТОФ

кщо Зелене і Зеленський — це просто
спільнокореневі
слова й інших паралелей
тут шукати годі, то Берестечко з його історією найбільшої
поразки,
завданої
Богдану
Хмельницькому поляками (який
врешті пішов на союз із росіянами), — таки знакова точка
на історичній мапі, як і програш
на виборах Петра Порошенка (першого президента, який
намагався розірвати пута, що
пов’язували нас із Росією, принаймні це декларував).
В обох населених пунктах
вибори розпочалися без ексцесів: комісії зібралися вчасно,
провели засідання, відкрили
дільниці для голосування. У Берестечку за процесом вибору
володаря булави з портрета
спостерігав Тарас Григорович
Шевченко, в Зеленому — лише
кандидати зі світлин біля своїх програм, інших спостерігачів
чомусь не було. Втім, тут і там
за дотриманням закону стежили правоохоронці: коли ми
приїхали у село і довго вовтузились із технікою біля автомобіля,
до нас підійшов майор поліції
Валерій Ковальчук і ввічливо поцікавився, хто ми такі і що тут забули. Оскільки другий тур збігся
з Вербною неділею, це вплинуло
і на активність виборців, і додало
святкового колориту в перебіг
голосування. Як розповіла голова дільничної комісії у Берестечку Марія Вільчинська, першими
свій вибір зробили літні люди,
які поспішали до церкви. А після

Я

Малюк і не здогадується, що тато з мамою обирають і його майбутнє. На фото сім’я Фібичів із Зеленого.

Результати другого туру виборів Президента по Волині
Кандидати
Володимир
Зеленський
Петро
Порошенко

Володимир-Волин- Горохівський
ський округ
округ №20
№19*
68.51 %
60.91 %
(58 643 голоси)
(62 531 )
28.80%
36.83%
(24 658)
(37 812 )

Ковельський
округ №21

м. Луцьк
округ №22

Маневицький
округ №23

Область*

67.40 %
(65 316)
29.94 %
(29 018)

58.90%
(60 329 )
37.30%
(38 852 )

62.38 %
(62 501 )
35.35%
(35 419 )

63.41 %
(309 323)
33.98 %
(165 759)

* На момент здачі номера ЦВК опрацювала 97,74% протоколів по Володимир-Волинському округу (99,55% — по Волині).

того, як освятили вербу у храмах, біля кабінок для голосування почали збиратися черги.
Виборці лупцювали один одного
гілками, а поліцейські не втручалися, бо про вислів «Не я б’ю,
верба б’є…» абсолютно нічого
не написано у кримінальному
кодексі.
«Я вже не за одного такого
Порошенка голосував, тепер
ще за «молодьож» попробую», —
пояснює свій вибір мешканець
Зеленого Василь Трачук. Чоловік прагне змін, адже вважає несправедливою пенсію
у 1800 гривень, яку заробив
за 43 роки трудового стажу.

Про мізерні доходи та високі ціни на комунальні послуги
вчора говорили прихильники
обох кандидатів, одні називали Президента основним винуватцем критичної ситуації, інші
переконували, що економіка
та соцзахист — це не його «парафія». На відміну від виборів
у 2014 році, люди мало говорили
про війну: кілька опитаних виборців із різних таборів заявили, що досягнення миру є одним
із завдань глави держави, але ця
тема сховалася за проблемою
бідності.
Незважаючи на певний стереотип, що Зеленського під-

тримує молодь, а Порошенка —
люди старшого віку, ми помітили
зовсім інший розподіл виборчих
симпатій. Євгенія Маслічук прийшла на виборчу дільницю із чоловіком і дитинкою, жінка вдячна
Порошенкові за зміни, що відбулися в країні за 5 минулих років,
тому проголосувала за нього
і цього разу. «Я за Ляшка голосував, а тепер — за того «клоуна»,
бо він молодий, обоє — брехуни, але треба за когось голосувати», — висловив доволі
поширену думку ще один пенсіонер Володимир Мартиненко.
До речі, як розповів голова дільничної комісії Микола Ростанюк,

у першому турі в Зеленому перемогли два інші кандидати: Юлія
Тимошенко — на першому місці,
в один голос від неї відстав Олег
Ляшко.
«Збереження
державності
та рух в євроатлантичному напрямку», — такі критерії були
визначальними на цих виборах
для мешканця Берестечка, фермера Михайла Чижука. Тому він
підтримав Петра Порошенка.
За його словами, мінусів і плюсів
вистачає у кожного кандидата,
але потрібно виділяти головне.
А от Ігор Савяк, який працює
електриком, хоча також називає ключовим завданням президента європейську інтеграцію,
проголосував за Володимира
Зеленського, адже не бачить
жодної перспективи у старих політиках.
«Я вважаю, що він не дуже
освічена людина й не має такого
колосального досвіду, як чинний
Президент», — висловила свою
позицію жителька містечка Галина (жінка відмовилась називати
прізвище). Вона була переконана, що більшість жителів Західної України підтримає Порошенка. Втім, як бачимо, Петру
Олексійовичу не вдалося здобути перемоги навіть у самому
Берестечку. У місті проголосувало 649 виборців з 1084 (майже
60%), Володимира Зеленського
підтримали 335 виборців, його
опонента — 299.
Значно активнішими виявилися селяни із Зеленого, свій
вибір зробили 260 громадян
із 329 (79 відсотків). Голоси розподілилися так: 130 на 126 на користь Порошенка.
І хоча на Горохівщині друзі,
сусіди і навіть члени однієї сім’ї
голосували за різних кандидатів, люди між собою не сварилися, й усе відбулося напрочуд
мирно.
«Перший
раз
у
житті
я не знаю, хто у мене вдома
підтримує якого кандидата:
за кого — син, за кого — жінка… Я знаю, що вони розберуться», — поділився Ігор Савяк.
Секретар дільничної комісії
у Зеленому Марія Грисюк розповіла, що рідні також не поділяють її політичних поглядів, але,
ігноруючи «ворожу» агітацію,
сварок вдається уникати. Жінка
наполягає, що свідомість українців, принаймні в односельчан,
нині змінилася й вони відповідальніше почали ставитись
до свого вибору: «Більшість голосує не за картинку, не за особистість, а за думки кандидатів,
за те, що в країні вони хочуть змінити». n
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n Постаті
Фото Сергія НАУМУКА.

Фото з фондів ВКМ.

Євгенія Ковальчук та Григорій Охріменко під час презентації представили
волинські напрацювання про польського археолога.

Ян Фітцке (ліворуч) та польський краєзнавець
Юліан Неч на східцях замку Любарта. 1938 рік.

ПЕТРОВЕ НАДАЛО ПЕРЕВАГУ
ВОЛОДИМИРУ
Участь мешканців цього невеличкого
історичного села на берегах Західного Бугу
в другому турі президентських виборів була
майже такою, як і попереднього разу
Алла ЛІСОВА

Зі 146 виборців села Петрове Іваничівського
району, занесених у списки для голосування, своїм конституційним правом скористалося 103 людини. Якщо 31 березня неучасть частини виборців
у голосуванні пояснювалася їхньою відсутністю
в Україні (переважно виїзд за кордон за покупками
або на заробітки), то тепер спрацювало те, що «мій
кандидат не потрапив у другий тур».
Незважаючи на поважний вік, поспішили віддати свій голос «за Україну» одні з найстаріших
мешканців Петрового — 83-літня Марія Іванівна
Матвійчук та 80-річна Ніна Андріївна Калюга. Активною була й молодь, серед якої наймолодший
виборець — 18-річний Рувім Сукач із багатодітної сім’ї, учасники АТО Павло Захаренко, Микола
Оліферович, Григорій Цюпка. Загалом голосування, за словами голови дільничної виборчої комісії
Руслана Войтовича, пройшло спокійно. Але головне, що все відбулося у рамках закону, без ексцесів чи якихось суперечок.
За результатами підрахунку голосів на перше місце у селі Петрове вийшов Володимир Зеленський. Його підтримали 65 виборців проти
19 у першому турі. Відповідно 32 голоси отримав
Петро Порошенко — проти 14 попереднього разу.
Шість бюлетенів виявилися недійсними.
У підсумку на Іваничівщині симпатії розділилися так: за Володимира Зеленського — 62,15%,
за Петра Порошенка — 35,55%. У голосуванні взяло участь 65,75% від усіх виборців району.
У сусідньому Нововолинську активність людей на виборах була значно нижчою, ніж попереднього разу — 59,3% проти 63,5%. Голоси
нововолинців за майбутнього Президента України розділилися таким чином: за Володимира
Зеленського — 67,94%, за Петра Порошенка —
28,66%. n

n Ковельський район

ЗЕЛЕНА ЗНОВУ
ЗА КАНДИДАТА Зе
Після першого туру ми розповідали про
голосування у селі Зелена Ковельського
району. Тоді на вибори прийшло 520 жителів.
Їхні голоси розподілилися таким чином:
Володимир Зеленський — 123, Юлія
Тимошенко — 110, Петро Порошенко — 86.
Як нам повідомила секретар дільничної
виборчої комісії Людмила Дмитрук, 21 квітня на дільницю у Зеленій прийшли 483 жителі.
У другому турі президентських перегонів 327 виборців проголосували за Володимира Зеленського, а за Петра Порошенка свій голос віддали
143 мешканці. n

ГОЛОВНОГО ХРАНИТЕЛЯ ВОЛИНСЬКОГО
МУЗЕЮ РОЗСТРІЛЯЛО НКВС
У Луцьку презентували фотодокументальну виставку, присвячену
відомому вченому-краєзнавцю Яну Фітцке
Сергій НАУМУК

она має назву «Три роки у Волинському музеї» і є частиною
проекту, приуроченого 90-річчю установи, повідомила заступник
директора Волинського обласного
краєзнавчого музею Євгенія Ковальчук. Протягом 1936–1939 років
там працював Ян Фітцке. Спочатку — на посаді археолога, пізніше —
головного хранителя. Співробітник
музею Григорій Охріменко розповів
про дослідження польського археолога у нашому краї. Географія його
розкопок на Волині величезна: Фітцке вивчав десятки пам’яток: Луцьк
(Красне, Гнідава, Яровиця) — поселення культури лінійно-стрічкової кераміки; Торчин — могильник
стжижовської культури епохи бронзи; Піддубці — кургани Х–ХІІ ст. з тілопокладними похованнями, Лю-

В

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

На Ангелі Меркель —
рівненський бурштин?
с. 8

»

Цікава

Лікарняний клоун дарує
онкохворим діткам
усмішки, але і сам
потребує допомоги
Фото з «Фейсбук»-сторінки «Лікарняні клоуни «Червоні носи».

6

ГА ЗЕТА +

на вих ідні

18 квітня 2019 року №16 (72) Ціна 6 грн

l ТЕМА № 1

Після операції Пончик на милицях відвідує малюків
і смішить ще більше.

Про «Червоні носи» — так називають себе мешканці Рівного
(Тарас Обоїста, Юрій Яцюк, Артем Алексєєв та інші) — ми
вже розповідали. Один із них — Юрій Яцюк — багато
років присвятив тому, аби обличчя малечі з цією страшною
недугою хоч трохи повеселіли. Завжди усміхнений
та позитивний, тепер йому самому необхідна підтримка, —
у нього складна хвороба ніг, розповіла очільниця
благодійного фонду «Скарбниця Надії» Мар’яна Рева

Фото з «Фейсбук»-сторінки Миколи ВОРОНІНА.

Закінчення на с. 13

»

l ЗНАЙ НАШИХ!

Українець досягає
рекордів руками, ногами
та … наосліп

21 квітня у Волинській області діяло 1129 виборчих дільниць. Грубих порушень публічної безпеки та правопорядку не зафіксовано.

60,06% виборців Рівненщини — це 309 675 осіб — у другому турі президентських виборів віддали свій голос за Володимира Зеленського. За Петра Порошенка проголосувало 193 301 чоловік (37,49%). За до-

За день поліція зареєструвала 28 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Зокрема, чотири з них стосуються ведення виборчої агітації,
два — відсутності даних громадян у списках виборців, чотири — фотографування виборчих бюлетенів, одне — пошкодження виборчого бюлетеня.

триманням порядку на виборчих дільницях області стежили понад 1200 поліцейських. Вони отримали 27 повідомлень про різноманітні порушення, з яких 2 кваліфіковано як кримінальні. Зокрема, у Сарнах виборець підмінив бюлетень аркушем паперу
і спробував утекти. Намагався винести документ за межі дільниці й дубенчанин. А житель села Більськ Рокитнівського району
заявив у поліцію, що дружина не випускала його з дому, щоб він не міг проголосувати за одного з кандидатів у Президенти.

Над головою — монітор, відвойований
у сепаратистів у Донецькому аеропорту,
а за спиною — фото його захисників.

Микола Воронін почав голодування, зажадавши від шоумена,
кандидата в Президенти, вибачитися за образи перед Героями
Євромайдану, Небесної сотні, вірянами Православної церкви
України за жарти про Томос. Місце для протесту обрав символічне —
аеропорт «Бориспіль», під уцілілим у летовищі монітором, який
боєць виніс із пекла війни, аби він слугував українцям. Щоправда,
вже за кілька днів охоронець вигнав його, а Володимир Зеленський,
прилетівши з Парижа, у притаманній йому манері політичної
поведінки, пройшов повз, не звернувши уваги

Мирослава КОЗЮПА

«ПРОСТО З ІНСТИТУТУ
ІНС
ШАЛІМОВА,
ИЛИ НИРКУ
ДЕ ВИДАЛИЛИ
І ЖОВЧНИЙ
МІХУР, ПРИЙШОВ
Й МІХ
НА РЕВОЛЮЦІЙНИЙ МАЙДАН»
Кіборг голодує з 11 квітня. Зустрітися з Миколою Вороніним, підтримати, поговорити про вибори,

подискутувати щодо власних електоральних уподобань чи просто
потиснути руку приходить чимало
людей. Волонтери, кіборги, військовослужбовці, знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику книги,
одяг, воду… Біля нього весь час
людно, навіть утворюються черги.

Колишній боєць АТО з усіма спілкується, час від часу відволікається

“

Волонтери, кіборги,
військовослужбовці,
знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику
книги, одяг, воду…

на телефонні розмови з журналістами, а ще знаходить можливість
для відеозвернень до своїх читачів
у соцмережах й уважно стежить
за подіями в країні.

«ЦІКАВА»
»»
Закінчення на с. 20

ЗА 18 КВІТНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

20-літній Олександр
андр
Іванчак із Дніпра
ра
встановив
26 національних
их
досягнень
зі складання кубика
уубика
Рубіка і не збирається
рається
на цьому зупинятися
ятися

лише за останні 4 роки.
Талановитий — такий
напрошується висновок. Однак Саша заперечує: ключем його
успіху є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.

Олександр ДУРМАНЕНКО
НЕНКО

Закінчення
на с. 15

ще хлопець
ць здобув друге місце
іонаті
на
Чемпіонаті
Європи та має 67 золоасть
тих медалей за участь
рах.
у різних турнірах.
Вражає те, що домосягнув таких неймотів
вірних результатів

»

А

“

Ключем
його успіху
є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.
ливість.
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підкорення вершин

Фото із «Фейсбук»-сторінки
Олександра ІВАНЧАКА.

«Володимире Олександровичу, скажіть одним реченням:
«Країно, я вибачаюся…»

Хто він — кіборг,
який переміг рак і кинув виклик
Зеленському?

бомль — давньоруське городище
Х–ХІІІ ст.; Боратин та Шепель — кургани епохи бронзи; Дружкопіль (нині
у складі Журавичів) та Черськ — поховання лужицької та тшинецької

1939 році археолога
« Упризвали
в польську
армію. Зі своєю
частиною він потрапив
у полон під Бережанами
нині Тернопільської
області. Разом з іншими
офіцерами його відвезли
у табір в місто Козельськ
біля Смоленська.

»

культур; Берестяни — давньоруські
кургани.
За результатами досліджень

написав сотні статей, розміщених
у пресі та наукових збірниках. За час
роботи Яна Фітцке у Волинському
музеї значно поповнилася його колекція. Частину старожитностей передали у Варшаву.
У 1939 році археолога призвали
в польську армію. Зі своєю частиною він потрапив у полон під Бережанами нині Тернопільської області.
Разом з іншими офіцерами його відвезли у табір в місто Козельськ поблизу Смоленська. Звідти Яну Фітцке вдалося відправити лист своїм
рідним. У квітні 1940-го енкаведисти
розстріляли польських офіцерів (серед них і Яна Фітцке) в Катинському
лісі.
Свого часу на Волині видали
книжку про цього музейника та археолога. А тепер охочі зможуть побачити ще й матеріали про його
життя. n

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 18 квітня:
Хто він –
кіборг,
який
переміг
рак
і кинув
виклик
кандидату
в Президенти?

То на Ангелі
Меркель –
бурштин із
нашого Полісся?
Лікарняний клоун
дарує онкохворим
діткам усмішки,
але і сам потребує
допомоги

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
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n Редакційний щоденник
ступніше джерело інформації і спосіб
сповістити населення на випадок якоїсь біди. Чим замінимо його? Зрештою,
проводове могло б бути альтернативою
сучасним засобам зв’язку і за бажання
можна було б зробити дротову інфраструктуру рентабельною.

Фото pravda.if.ua.

Пора змінити
нерозумні традиції
Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
редактор відділу
соціального
захисту
«Газети
Волинь»
Євгенія
СОМОВА
… ЯК БОРОТИСЯ З ПАЛІЯМИ

Ну скільки можна про це нагадувати?

Горохівщині багато
« Назробив
для лісовідновлення
покійний лісничий Йосип
Сидорук. Завдяки йому
та однодумцеві Луці Жабчуку
урочище Холонів отримало
статус заповідника.

»

нікого не лякають. Та й спіймати зловмисника на гарячому непросто. Особливо, коли горить розпайована земля.
Селяни, яких спіймали на гарячому,
знаходять виправдання: нема куди дівати сміття… Звісно, не всюди організовано вивіз й утилізацію. Але це вже на совісті влади. Та й самі мешканці повинні
вимагати від органів місцевого самоврядування вирішити цю проблему або компостувати побутовий непотріб.
… ХТО ЗАЙМЕ НІШУ
ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

«Не працює радіо», «Диспетчери
не приймають заявки про пошкодження», «До майстрів не додзвонитися» —
такі скарги доводиться вислуховувати
від волинян. Люди телефонують до редакції газети, сподіваючись, що їм допоможуть вирішити проблеми чи принаймні їх вислухають.
— Мій «брехунець», як примхлива
дамочка, — розповідав Іван Притолюк
із Луцька. — Коли сухо на вулиці — працює. А падає дощ — замовкає. Приїде
монтер, підніметься на горище, щось

9 625 гривень зібрали волонтери
в межах акції «Вербу купляю —
перемогу наближаю», продаючи
лозу в Луцьку. Кошти підуть
на допомогу бійцям у зоні проведення ООС.

підремонтує — оживає. Але ненадовго,
до першого дощу. Я звик до нього, але,
певне, доведеться відмовлятися, бо набридло постійно викликати майстрів.
Особливо багато нарікань на незадовільну роботу проводового радіо від
мешканців сіл. Найчастіше там рветься
провід, падають опори мережі. У їхнього власника, Укртелекому, на всі «чому»
споживачів є відповідь: лінії, технологічне обладнання застарілі, послуга нерентабельна і нині стала непопулярною.
Слухаєш їх і розумієш: відновити і підтримувати у належному стані існуючі
комунікації дротового мовлення ніхто
не збирається. То ж воно поступово відмирає, лінії демонтуються, персонал,
який обслуговує, скорочують.
Щороку ПАТ «Укртелеком» втрачає понад 700 тисяч радіоточок. Якщо
у 1991 році на території України їх було
19 мільйонів, практично все населення
мало в квартирах «брехунця», то нині
залишилося менше мільйона. У будинках, що вводяться в експлуатацію
в містах, проводове радіо не передбачене, а в старих від нього відмовляються, бо незадоволені роботою. Тож його
місце займають інтернет, FM-станції,
кабельне телебачення. Вони задовольняють потреби населення в інформації,
але дещо для них не під силу. Це — оповіщення в разі військових дій, техногенних чи природних катастроф, надзвичайних ситуацій. Тому знищення мережі
радіоточок — загроза національній безпеці під час війни. Адже дротове радіо
у сільській місцевості поки що найдо-

Ведучого телепрограми «Світ навиворіт» й екстремала-мандрівника Дмитра Комарова, певне, знає вся Україна.
Де тільки не побував чоловік. А недавно
його потягнуло в небо. Дмитро здійснив мандрівку літаком малої авіації через усю країну. Ділячись враженнями
від подорожі, розповідав, що був шокований «лисими» Карпатами: «Знизу
цього не видно, а от з висоти — просто
якесь жахіття! На багатьох вершинах є
залисини, просто знищений ліс». Зрештою, вирубують не тільки на Закарпатті,
а й на Волині, продаючи ділову деревину за кордон. Вирубують навіть червонокнижні породи. «Що залишимо дітям,
онукам?» — запитують мешканці селища
Колки Маневицького району, стурбовані варварським ставленням до їхнього
годувальника. Адже там, де колись ріс
ліс, зараз голі галявини. На місці вирубок не росте навіть чорничник. Звісно,
є ентузіасти, люди, яким болить душа
за «зеленого друга». Вони намагаються
рятувати його. Тож насаджують молоді
деревця, декоративні кущі…
На Горохівщині, скажімо, багато зробив для лісовідновлення, збереження
лісів покійний лісничий Йосип Сидорук.
Завдяки йому та однодумцеві Луці Жабчуку урочище Холонів отримало статус заповідника. Там ростуть екзотичні
породи дубів, посаджені ще в тридцяті
роки минулого століття. За переказами старожилів, жолуді привозив магнат
граф Красицький із Канади, Америки.
З ініціативи лісничого на Горохівщині
з’явилося чимало нових цінних посадок
дерев, кущів. Поблизу Нового Зборишева, Ковбані почали вирощувати рідкісні
в Україні дрібнолисті в’язи, пробкові дерева, кущі калини, чорноплідної горобини, обліпихи…
Йосип Сидорук уперше в області висадив плантації грецького горіха. А горохівчанам подарував чудовий дендрарій,
який набув статусу пам’ятки садово-паркового мистецтва під назвою «Сидоруків парк». Тут ростуть софора японська,
тис ягідний, тюльпанове дерево, чорна
і веймурова сосни. Як стверджує доцент біологічного факультету СНУ імені
Лесі Українки Лариса Коцун, яка займалася описом дерев, там їх нараховується 68 видів, 2 гібриди, 14 декоративних
форм, 10 з яких занесені до Червоного
списку Міжнародного союзу охорони
природи. Ці дерева цінні ще й тим, що
можуть стати маточником для розмноження. Йосип Сидорук жив не лише для
себе, а й для людей. Про це й нагадують
дендропарк у Горохові, екзотичні породи
дерев у місцевих лісах. n

… А рожищанин Віталій Дацюк (на фото) на Центральному ринку в обласному центрі благодійно роздавав вербові гілочки. Поставив табличку
Фото pershyj.com.

Під час недавнього відрядження у Володимир-Волинський район доводилося
бачити випалені узбіччя доріг, обвуглені
дерева, чорні смуги полів, проїжджати
територіями, над якими висів смог. Щороку навесні повторюється одна і та ж
картина: села і міста затягуються густим
білим димом. Власники обійсть, прибираючи на присадибних ділянках, спалюють залишки сухого листя, гілля, торішню траву й побутове сміття. Палять,
бо звикли — так, кажуть, легше наводити
лад на подвір’ях і городах. Багаття горять не лише ввечері, а й серед білого
дня. Люди вже й не криються. Мовляв,
моя ділянка, що хочу, те й роблю. Не задумуються, яку небезпеку несе вогонь.
Нерідко він виходить з-під контролю і перекидається на будинки, ліс.
З початку року, за даними Головного
управління ДСНС у Волинській області,
внаслідок підпалу сухої рослинності трапилося понад 140 пожеж. Кілька з них —
на торфовищах. Там вогонь особливо
підступний, бо ж поширюється не лише
поверхнею, а й вглиб. В реальності ж
пожеж значно більше. Адже не всі з них
фіксуються. Кожне займання сухостою
зумисне або через недбальство. Люди
не замислюються над наслідками своїх
дій, над тим, яку небезпеку несе спалювання сміття, хоча про це постійно
застерігають пожежники, медики, екологи… Дим містить й безопірен, сильний
канцероген, який викликає онкологічне
захворювання. Про це говорять медики.
Але селяни роблять своє. Мовляв, палили і будемо. А на те, що дихати їхнім димом мало кому приємно, що кожен із нас
має законне право на безпечне життя
і здорове навколишнє середовище, їм
начхати (про завдану шкоду рослинному
і тваринному світу взагалі мовчимо).
Звісно, порушників правил співіснування карають, але штрафи мізерні. Тож

… НИЩЕННЯМ ЛІСІВ
Й ЕНТУЗІАСТАМИ,
ЯКІ ЇХ ВІДНОВЛЮЮТЬ

з написом «Треба? Бери. Можеш? Заплати». Чоловік каже: «Мені не шкода! Малий нарізав.
Жінка поруч на ринку сидить — в’яже стрічки. Хай беруть, кому потрібно. А раптом якийсь
пенсіонер не має грошей на вербу, то хай візьме так. А хто має, хай заплатить…»

www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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Вітаємо!

n Секрет успіху

Збираймо великодній кошик
за найнижчими цінами на Волині:
шалені знижки в «АТБ»
За давньою традицією волиняни звикли зустрічатися на Пасху
у родинному колі, запрошувати у гості близьких і друзів та смачно
пригощати. Великий піст завершено, отже, улюблені страви дозволено!
Фото прес-служби «АТБ-маркет».

Наталія ЖУРАВСЬКА

ікаво, що сьогодні є можливість анітрохи не відмовляючи собі в якісній їжі,
не витрачати зайвого — у Луцьку
працюють дискаунтери лідера
вітчизняної галузі роздрібної
торгівлі, компанії з більш ніж
25-річним стажем — «АТБ-маркет».
Наразі вже понад три з половиною мільйони постійних клієнтів
української мережі супермаркетів
«АТБ» оцінили переваги перевіреної якості та значної економії коштів.
Будь-якому із 1011 супермаркетів мережі «АТБ» в Україні є чим
нас приємно здивувати. Напередодні великого православного
свята на полицях магазинів компанії вже чекає на покупців все, що
може стати у пригоді до Великодня. За цінами, які у супермаркетах
цієї мережі нижчі за ринкові на 15–
20%, можна заповнити великодній кошик гарантовано якісними
ковбасами, крупами, молочними
продуктами, яйцями, борошном,
випічкою, олією, овочами, фруктами тощо. Також за акційними
цінами є різноманітні форми для
випікання, обгортки та фарби для
яєць, яскраві прикраси для пасочок, чудово ілюстровані книги
з рецептами…
Загалом на полицях дискаунтерів «АТБ» сьогодні наявні понад
три з половиною тисячі найменувань товарів і продуктів харчування. Майже третина вказаного
асортименту — це продукція ВТМ
і власний імпорт, отже, вона коштує значно дешевше. Ціни на деякі
групи товарів цього ексклюзивного асортименту нижчі за ринкові
на 30% та подекуди навіть більше.
Важливо, що мережа магазинів
«АТБ» гарантує якість і безпеку
продуктів, оскільки має загальновизнаний міжнародний сертифікат відповідності стандарту ISO
22000:2005. У магазинах регулярно проводять надзвичайно ретельні внутрішні перевірки якості.
Слід згадати, що лідер українського торговельного бізнесу
приготував особливий подарунок
українцям на Великдень: переважна більшість продуктів власного виробництва (так званого
ексклюзивного
асортименту)
представлена за спеціальними
акційними цінами.
Виробники, які співпрацюють
із «АТБ-маркет», не закладають
у вартість товарів величезні кошти
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Ц

21 квітня славний ювілей відсвяткувала красива жінка, порядна людина, чуйна
колега
Людмила Федорівна
БОГУШ.
Від усього серця вітаємо дорогу іменинницю. Хай кожен день повниться радістю, душевним спокоєм, оптимізмом
і впевненістю у завтрашній день.
Хай Бог боронить від хвороб і бід,
Ріка здоров’я хай ніколи не міліє,
Життя нехай дарує щедро
многа літ
У мирі, спокої, у радості, любові
і надії.
З повагою
колеги сектору
та групи передплати
Волинської дирекції
АТ «Укрпошта».

Агропідприємству в Одеській області
потрібні працівники для виконання
сезонних польових робіт. Проживання,
харчування гарантуються.
Тел. 0952794294.

Товари в «АТБ» стовідсотково якісні і коштують дешевше.

« Мережа
магазинів
«АТБ» гарантує
якість і безпеку
продуктів,
оскільки має
загальновизнаний
міжнародний
сертифікат.

ПРОДАЄТЬСЯ
ЖИТЛОВИЙ
БУДИНОК
У ЛУЦЬКУ В
РАЙОНІ СШ №13

»

на рекламу та просування товарів
на ринку. У цьому немає потреби,
адже бренд «АТБ» добре знають
мешканці двадцяти двох областей
України. Значно знизити остаточну вартість товарів мережі дало
змогу впровадження інноваційних
технологій з енергоефективності.
З 2012 року розпочався перехід
магазинів «АТБ» на енергоощадне LED-освітлення. Також уникати
зайвих витрат дають можливість
спеціально розроблені економні
системи підтримання мікроклімату приміщень магазинів, рекуперації тепла тощо.
Практику таких надзвичайно вигідних святкових пропозицій засновано на європейському
досвіді. В Україні вперше її ефективно впровадив у національних
масштабах унікальний вітчизняний дискаунтер «АТБ-маркет»,
здобувши прихильність і повагу
мільйонів задоволених клієнтів,
у тому числі й мешканців Луцька, знайомих із сучасними європейськими стандартами якості
та філософією економії (у ЄС ба-

гато років тому взяли за правило
не витрачати зайвих грошей, при
цьому не відмовляючи собі в улюблених свіжих продуктах і комфорті).
Ефективність обраної стратегії динамічного розвитку компанії «АТБ-маркет» доведено прихильністю мільйонів громадян.
Загальний товарообіг найпотужнішого гравця на вітчизняному
ринку торгівлі за результатами
2018 року становив 103,9 мільярда гривень (разом із ПДВ).
Це на 23% перевищило аналогічні фінансові показники попереднього року. Згідно з даними
Державної фіскальної служби,
корпорація «АТБ» очолює першу
десятку найбільших платників
податків країни: за минулий рік
поповнила бюджети різних рівнів, у тому числі й нашу місцеву
скарбницю, на 9,4 мільярда гривень. Не менш плідним і вигідним (насамперед — для покупця)
обіцяє бути й поточний рік. Отже,
збираймо великодній кошик і готуймося смачно відсвяткувати! n

(4 кімнати, кухня,
санвузол,
коридор,
кладовка). Є
літня кухня,
два гаражі,
хлів. Площа
ділянки –
10 соток.

ТЕЛ. 0506407002.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ
НА М’ЯСОКОМБІНАТІ
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ,
ДВОРАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ — ЗА РАХУНОК
РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 80–100 грн/год.
Тел.: (066) 67 92 077, (097) 19 01 915.

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

(є у наявності, а також під
замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні.
Вироби з дерева
під замовлення. Доставка.
Тел.: 0976492371, 0991813332.
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Цей

День У Києві чекісти по кілька
в історії
квітня

22

разів закопували людей
живцем разом із трупами
22 квітня 1870 року народився Володимир Ульянов
(Ленін) — політичний діяч, революціонер (на фото)

www.volyn.com.ua

n Зверніть увагу!

НА ВОЛИНІ ВІЙСЬКОВІ ЛІТАКИ
ПОКАЖУТЬ СВОЮ МІЦЬ
На території авіаційного полігону (в/ч А1547),
що поблизу села Поворськ Ковельського району,
23—25 квітня будуть проходити навчання авіації
з практичним застосуванням авіаційних засобів
ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі,
а також авіаційних бомб великого калібру
Богдана КАТЕРИНЧУК

скільки територія військового об’єкта становить близько 25 тисяч
гектарів і розміщена в межах
трьох районів Волинської області (Ковельський, Камінь–

О

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ождь світового пролетаріату став відомим під прізвищем Ленін після того,
як очолив жовтневий переворот у Росії і став його символом. Відтак навіть після
смерті тіло Ульянова не було поховане. Його
бальзамували, і воно й досі доступне для огляду.
Попри те, що Ленін походив з освіченої
сім’ї (батько був інспектором народної освіти,
мати склала іспити на право працювати вчителем молодших класів), відверто ненавидів
інтелігенцію. «Війна не на життя, а на смерть
багатим і прихлебателям, буржуазним інтелігентам, з ними треба розправлятися при
найменшому порушенні. В одному місці посадять у в’язницю. В іншому — поставлять їх
чистити сортири. У третьому — забезпечать
їх, по відбутті карцеру, жовтими квитками. У
четвертому — розстріляють на місці. Чим різноманітніше, тим краще, тим багатшою буде
загальний досвід…» — писав він в одній із
праць.

В

Каширський, Маневицький),
є небезпека для цивільного
населення потрапити в зону
дії ураження вибуховими речовинами. Керівництво полігону закликає дослухатися
до застережень, аби уникнути
біди. n

n Тільки факт
350 видів фіалок
у колекції лучанки
Наталії Шковелюк.

Р Е К Л А М А

Дівчина вирощує ці
досить вибагливі
рослини вже
приблизно 5 років.
Проте вона впевнена:
коли віддаєш квітам
любов і турботу, вони
віддячать тим самим.

дід по матері, хрещений
« Його
єврей Олександр Бланк, походив
зі Старокостянтинова Волинської
губернії (нині Хмельницька
область), але Ленін ніколи
не бував в Україні.

»

Хоча його дід по матері, хрещений єврей
Олександр Бланк, походив зі Старокостянтинова Волинської губернії (нині Хмельницька
область), але Ленін ніколи не бував в Україні.
Він публічно підтримував національний рух у
доволі специфічний спосіб: вказав, що «при
єдиній дії пролетаріатів великоруських і українських вільна Україна можлива, без такої єдності про неї не може бути мови».
Леніна вважають творцем тоталітарного
СРСР та ініціатором червоного терору. «Суд
повинен не усунути терор; обіцяти це було б

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ У селі Журавники Горохівського району на Волині
живе інтернаціональна родина, глава якої – уродженець африканської
ської країни

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

с. 11—13

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

«Даніель замість «люблю» промовляє
мені «бублю» — і я щаслива»

»

Фотоколаж vid-midgard.com.

самообманом або обманом, а обґрунтувати і
узаконити його принципово, ясно, без фальші та без прикрас», — ще одна цитата з його
твору.
В Україні розправи червоних почалися в
січні 1918 року. Щоб нагнати страх на мільйони людей, чекісти застосовували садистські
методи: знімали скальпи та «рукавички» з кистей рук, священиків саджали на кіл, розпинали та били камінням, спалювали живцем, розривали навпіл лебідкою. У Києві жертв клали в
ящик із трупами, що вже розкладалися, оголошували, що похоронять заживо, і закопували. Через півгодини відкопували та починали
допит. І так по кілька разів.
Число жертв червоного терору оцінюють
від 50 тисяч до 1,7 мільйона осіб. Воно гідне
справжнього «вождя». n

Читайте у квітневому випуску нашого місячника
ячника

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»:
»:

20 квітня 2019 року №4(6) Ціна 6,5 грн

Тоня Матвієнко: «Я в один момент для
у
всіх стала монстром-розлучницею»
Тоня МАТВІЄНКО: «Я в один момент
для всіх стала монстром-розлучницею»
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Співачка та її коханий Арсен Мірзоян

Фото hochu.ua.

не перемогли у вокальному шоу, яке їх познайомило.
Але як приз отримали любов і…донечку
с. 7—9

«Най би вже прийшла весна» —

«Слухаю
її і плачу, бо згадую
Номер вже
у продажу.
загиблого брата…»
Запитуйте у Ваших
листонош!
А ще краще – випишітьь
додому!

»

Неймовірна історія: «Зніміть
Зніміть своїх
ві»
обручки. Вони мертві»

«Даніель замість
««люблю»
«л
л
промовляє
п
мені
м
«бублю» –
«б
і я щаслива
з чоловіком»

l З ВИСОТИ ДУШІ Лідер гурту «Без обмежень» Сергій
Танчинець (на фото) каже, що найбільші емоції переживає під час
ас
концертів на лінії фронту, коли сам не може стримати комок у горлі
орліі

Фото з «Фейсбук»-сторінки Сергія ТАНЧИНЦЯ.

с. 3—5

»

Передплатний індекс місячника
Передплатн
а «Так ніхто не коха
кохав»: 60779.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги —
80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн
(за сайт + 30 ). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається однокімнатна квартира
в Луцьку (новобудова). Ціна 480 000 грн.
Тел. 098 66 06 303.
l Продається
цегляний
будинок
(5 кімнат, газ, вода, телефон) у с. Борохів Ківерцівського району. Ліпінська
ОТГ (8 км від Луцька). Є цегляні надвірні
споруди, 0.30 га приватизованої землі. Тел.: 096 14 15 774, 050 90 30 414,
093 22 57 275.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670,
097 09 33 977.
l Продам або обміняю житловий будинок у с. Угринів Горохівського району. Є газ, вода, туалет, душова кабіна,
усі надвірні споруди. Можливий торг.
Тел. 066 06 69 034.
l Продається житловий будинок
(5 кімнат, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня кухня, льох, хлів, город.
Усе приватизоване. Подвір’я заасфальтоване, є можливість добудови
(м. Берестечко Горохівського району).
Тел. 050 65 76 225.
l Продається у м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається
земельна
ділянка
(12 соток) у с. Зміїнець Луцького району. Тел.: 067 10 22 557, 096 48 11 257.
l Продається дача на масиві «Озерце». Є утеплений цегляний 1.5-поверховий будинок (придатний до проживання), світло, свердловина, сараї,
город (10 соток), оброблена земля,
дерева, кущі. Ділянка огороджена. Тел.:
093 31 11 090, 066 60 48 247.
l Продається дача на масиві «Промінь» (перша лінія, ділянка 33). Тел.:
(0332) 72–67–70, 066 57 24 066.
l Продається приватизована дачна
ділянка на масиві «Промінь» Луцького району (поряд — зупинка поїзда
та маршрутки). Є 6 соток землі, де-

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
(09 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(09
stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua

рев’яний будинок, світло, водопровід,
огорожа. Тел. 096 96 09 520.
l Терміново продається земельна ділянка (0,15 га) під забудову у с. Дідичі Ківерцівського району. Є сарай, поряд —
усі комунікації. Тел.: 099 61 14 778,
096 30 03 360.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль у будь-якому стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований,
проблемний).
Тел.: 099 73 74 388, 098 91 93 799.
l Куплю мотоцикл «Урал» або
К-750, МТ (запчастини до них). Тел.:
050 67 43 221, 096 05 84 820.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається зернова навісна сівалка точного висіву (3 м) у дуже доброму
стані (привезена з Європи). Можлива
доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продається у доброму технічному
стані комбайн «Джон Дір-330» з січкарнею. Тел. 096 80 60 986.
l Продається кабіна до трактора Т-25.
Тел. 050 71 39 097.
l Терміново недорого продається
трактор Т-40 у доброму робочому стані.
Тел. 096 80 48 733.
l Продається трактор Т-25, є документи, у доброму робочому стані. Недорого. Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ
(велика кабіна, нова гума, у дуже доброму стані, є документи). Недорого.
Тел. 066 38 05 882.
l Терміново продається трактор
Т-16 М у доброму робочому стані.
Недорого.
Можлива
доставка.
Тел. 096 72 22 134.
l Продам: сівалки кінні та тракторні
(15, 17, 26, 30 анкерів), сошникові («Сімула-Юнкарі») з баком на міндобриво,
картоплекопачки («Кромаг», «Кухман»,
«Шмутцер») на два вентилятори, картоплекомбайни «Хассія», «Болько». Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.

l Продається трактор Т-25 (привезений з Польщі). Тел.: 097 14 20 540,
050 28 69 222.
l Продам: трактори МТЗ-80 (1994 р. в.),
Т-25, прес-підбирачі, сівалки, саджалки, розкидачі та іншу с/г техніку (привезену з Польщі). Помірні ціни. Тел.:
099 08 34 091, 067 12 53 737.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані (нові стартер, акумулятор).
Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25, привезений
з Польщі, у доброму стані, недорого.
Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Продам міні-трактори (японського виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес-підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різна с/г техніка. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продається

дитяча
коляска
«DURANGO» (2 в 1, польське виробництво,
у
доброму
стані).
Тел. 099 72 67 715.
l Продам бджолопакети, бджолосім’ї з вуликами та без. Ціна договірна (м. Рожище). Тел. 067 33 21 970.

l Продається холодильна вітрина
«РОС» (1.3 м, горизонтальна). Ціна договірна. Тел. 096 45 37 730.
l Продам:
торфобрикет,
пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам: щебінь, відсів, пісок, блоки, клей для блоків, цемент, цеглу. Доставка та послуги маніпулятором. Тел.:
050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продам: камінь, щебінь, відсів,
блоки з відсіву. Доставлю автомобілями КамАЗ, DAF. Тел.: 096 48 19 747,
066 76 86 922.
l Продам: щебінь різних фракцій,
торфобрикет, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
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l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам щебінь різних фракцій (від
25 тонн). Доставка. Тел.: 096 72 71 037,
095 82 15 427, 067 99 41 210.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
068 41 10 458, 095 57 21 004.
l Продам
піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353,
067 72 82 946.
l Продається у Луцькому районі корова (10 років). Ціна 16 000 грн.
Тел. 098 87 54 018.
l Продам свиню (150 кг) живою вагою. Ціна 45 грн/кг. А також 10 тонн
пшениці. Ціна 4.50 грн/кг (Рожищенський район). Тел.: 098 21 33 243, 095
61 11 163.
l Продається добра молочна корова (5 років) у Локачинському районі.
Тел. 068 67 27 559.
l Куплю
теля
(живою
вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Продається у с. Кукли Маневицького району лошиця (2 роки 6 міс.).
Тел. 096 13 61 973.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, половинки
або відходи ріпаку, пшениці, ячменю,
сої, кукурудзи (від 40 тонн, наявність
аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276,
098 52 12 186.

ПОСЛУГИ
l Пробурюю свердловини. Ремонтую,
встановлюю міні-башти, насоси, труби
обсадні. А також продам ємності пластмасові на 100–240–1000 л, 4-сезонну тепличну плівку (шир. — 6, 8, 12 м,
польське виробництво). м. Луцьк. Тел.:
050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.:
099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене посвідчення потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС (серія А № 408421, категорія 1), видане
4.07.2003 р. на ім’я Колайчук Михайло
Михайлович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
На 84 році пішов із життя колишній перший секретар Волинського
обкому КП України, депутат Верховної Ради СРСР
Зіновій Степанович
КОВАЛЬЧУК.
Висловлюємо глибоке
співчуття рідним і близьким
покійного.
Є. І. Роюк, А. О. Голік,
П. А. Маховиков,
М. Д. Мілінчук.

Колектив та студенти Академії рекреаційних технологій і права
висловлюють щире співчуття рідним та близьким
Валентина Яковича
МОРОЗА,
а також усім, хто мав честь бути знайомим із ним.
Сумуємо, що втратили непересічну особистість, великого
патріота України, дисидента, історика, науковця, доктора гуманітарних наук Державного коледжу Джерсі, члена
об’єднання українських письменників «Слово», почесного
громадянина Волині, почесного професора Академії рекреаційних технологій і права.
Вічна пам’ять вам, Валентине Яковичу, та низький уклін.
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ПОДИВИЛАСЯ
«ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ» —
І СТАЛА МИЛОВАРОМ

«Вогонь пожирав суху траву
і добрався до дерев
на відрізку до двох кілометрів»

П

бажають
« Найчастіше
придбати мило
у формі серця.
»
ароматизатори (харчові чи
ефірні масла), а також спирт,
піпетки, дерев’яні палички,
ніж. Розплавляти мильну основу можна на водяній бані або
в звичайній мікрохвильовці, —
ділиться майстриня.
Хоча Ірина цією справою
займається лише кілька місяців, процес виготовлення знає
досконало. Особливо попереджує про обережність із ефірними маслами через ймовірні
алергічні реакції.
— Замовлень ще не так багато, як би хотілось, але найчастіше бажають придбати
мило у формі серця, — каже
моя співрозмовниця. — До
речі, планую купити нові форми для виготовлення мила до
певних свят.
Підтримує пані Ірину в цьому починанні чоловік Андрій
Миколайович, який працює
трактористом
Маневицько-

Шоколадний трактор «Рошен»
створила пані Ірина для чоловіка,
який підтримує її починання.

го торфобрикетного заводу.
За це жінка дарує йому різні
сюрпризи — мило–скраб із додаванням активованого вугілля, а також смачні несподіванки, як–от мотоцикл із цукерок, і
навіть трактор.
Як з’ясувалося, господиня
має ще безліч талантів. Плете
із бісеру та вишиває ним, виготовляє різні вироби із пластикових пляшок тощо, але про це
якось іншим разом. n

l ЗОЛОТІ СЛОВА Геніальна Ліна Костенко:
«Людям не те що позакладало вуха —
людям позакладало душі»

18 квітня
2019 року №4 (6)
Ціна 6,5 грн

корисніі по
поради
о р ад и

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Телеведучий Петро Мага:
«Увесь мій капітал —
це моя голова.
Впаде завтра цеглина —
вважай, що все пропало»
с. 7—9

Випічку і букети з овочів
лучанки Ольги Гончарук
замовляють навіть в Об’єднані
Арабські Емірати!
l СВОЯ СПРАВА Якщо в душі ви

художник, а за вмінням — кулінар,
полотном для вас стане… печиво
с. 3—5

І мотоцикл із цукерок – коханому!
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»

Номер вже у продажу.
Запитуйте у Ваших
листонош!
А ще краще – випишіть
ь
додому!

якую»
пожежникам,
які приїхали аж через годину після мого
дзвінка, і «дякую» лісникам, які
так і не прибули. Ми погасили
вогонь, який пожирав суху траву і добрався до зелених насаджень на відрізку до двох кілометрів», — йдеться у дописі Олі
Валянік.
За словами Ольги, в результаті знищено неймовірну
кількість дерев, які спалахува-

«Д

за цей сезон
« Ууженаспонад
300 виїздів
на гасіння сухої
трави.

»

ли, як сірники, і падали, величезну кількість кущів і трави,
що є домівкою тварин і птахів.
«Прошу звернути увагу Олександрові Гучу, Денисові П’ятигорцю, Олександрові Савченку,
Каті Павловій, Олександрові
Пирожику, Олександрові Ква-

Читайте у квітневому випуску
нашого місячника

»

Випічку
і букети
з овочів
лучанки
Ольги
Гончарук
ть
замовляють
навіть в
Об’єднані
рабські
Арабські
ірати!
Емірати!
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Геніальна
Ліна Костенко:
«Людям не те
що позакладало
вуха – людям
позакладало
душі»

«Що за напасть
остеопороз:
то перелом руки,
то вже на нозі гіпс?»
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723989
Cвітліковська Галина Йосипівна
722007
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Місюк Олена Миколаївна
720666 Лісова Алла Степанівна
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Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович

тирку (перераховано керівників
місцевого та обласного масштабу. — Ред.). Це хіба нормально, що пожежники прибули за
годину, а лісівники, в обов’язки
яких входить гасити палаючий
ліс, навіть не приїхали?» — обурюється волонтерка.
Керівник прес–служби Волинського обласного управління лісового і мисливського
господарства Світлана Думська подякувала небайдужим лучанам, котрі загасили
полум’я. «Але не варто у цій
ситуації так голосно звинувачувати лісівників. Це територія
не держлісфонду, а земля сільської ради, де ростуть самосіви. Я не перекладаю в жодному
разі відповідальність ні на кого.
І лісівники цього ніколи не роблять. У нас за цей сезон уже понад 300 виїздів на гасіння сухої
трави. Хоч це також не наша
зона відповідальності. Але біда
— спільна. І ваша в тому числі.
Тож і діяти треба спільно. Як ви
й зробили», — написала Світлана Думська.
Ще про цю проблему
читайте на с. 8.
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»

Читанка
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Фото blackseatv.com.

Фото із сімейного архіву ДЕРКАЧІВ.

с. 6

Марина ЛУГОВА

Фото day.kiev.ua.

ані Ірина не так давно
закінчила Ківерцівський
медичний коледж, перед декретною відпусткою
ще встигла півроку попрацювати фельдшером у Великій
Яблуньці.
— Як, напевно, і більшість
молодих мамочок, я почала
шукати хоча б якийсь приробіток, аби бути корисною своїй сім’ї, — розповідає Ірина
Деркач. — Багато чого перепробувала: переглядала в інтернеті рекламу, намагалась
займатись дропшипінгом та
Оріфлеймом. Та одного разу
натрапила на передачу «Все
буде добре», де розповідалось
про домашнє миловаріння.
Захопившись цією ідеєю,
жінка ретельно вивчала інформацію на різних інтернет–сайтах та незабаром мала усе необхідне, аби спробувати себе у
ролі миловара.
— Щоб виготовити такий
продукт в домашніх умовах,
потрібно мати мильну основу
(білу та прозору), форми (силіконові чи пластикові), барвники (спеціальні або харчові),

Фото із «Фейсбук»-сторінки Ольги ГОНЧАРУК.

Сергій ГУСЕНКО

Фото Сергія ГУСЕНКА.

Незвичне хобі — виготовлення милаа —
нещодавно опанувала жителька
ну
села Довжиця Маневицького району
Ірина Деркач (на фото)

Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» написала волонтерка
з Луцька Оля Валянік. Саме вона зі своїм чоловіком,
«азовцем» Олексієм Кушнєром помітили пожежу
і самотужки її гасили

Занюк Лариса Віталіївна

723894

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович
770770

723894

Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальні кореспонденти

ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний.
Обсяг 3 друк. аркуші

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС:

30 000

Власюк Людмила Миколаївна

723894

Криштоф Олег Степанович

72-51-02

Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 522737. http://aprint.com.ua

720666

Тираж 27400.
Замовлення №432.

Фотокореспонденти
Філюк Олександр Миколайович

Дурманенко Олександр Олександрович 720666

